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Христос Воскресе!  
 
В седмицата преди Великден, в сдружение „Бъдеще за децата” кипеше трескава подготовка за празника. Арт- и трудотерапевтът 
посветиха занятията си на Великден – ръчна изработка на украса и Великденски яйца от хартия и други ествествени материали, 
пана и др.  

 
По традиция на Велики четвъртък, заедно с деца – потребители на нашите услуги, боядисахме 
яйцата за Великден!  
Първото яйце - в червено. С него направихме кръстен знак върху челата на децата, а после и на 
всички служители. 
 

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН НА ВСИЧКИ! 
 

 
Годишно отчетно събрание  
В началото на месеца /07.04.2015г./ се проведе Годишното отчетно общо събрание на организацията.  

Общото събрание се проведе при кворум и по предварително обявения дневен ред. Събранието се води от госпожа Мария 
Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата” с участието на финансовият директор.   
Изпълнителният директор запозна присъстващите с дейността на организацията през изтеклата година, като представи 
обосновката си с наложените промени (в името на организацията, представителството) и въвеждането на услуги и дейности, 
с ясни и конкретни факти и статистика на клиентите и потребителите на услуги и дейности в сдружението. За периода, 
организацията е разкрила широк спектър от алтернативни услуги за подкрепа на децата и техните семейства от община 
Казанлък (и община Павел баня), отчитайки местните потребности за рисковите групи деца и техните родители. Успоредно с 

това е положила усилия да разшири мрежата от партньори, работещи по проблемите и закрилата на децата, в активно и добро сътрудничество с 
Общината, администрацията, местните структури и поделения на органите по закрила и Агенция за социално подпомагане, МВР и др. Социалните 
услуги и допълващите дейности, които се предоставят от сдружението, са се утвърдили като необходими за децата и семействата в риск.   

На годишното отчетно общо събрание бе представена информация за дейността на двете социални услуги, които 
сдружение „Бъдеще за децата” управлява – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца с увреждания, на територията на община Казанлък (обслужващи и община Павел баня). 
Членовете на общото събрание и на Управителния съвет бяха запознати с капацитета на двете социални услуги, 
направленията и секторите на работа, екипите от специалисти, които обезпечават функционирането на услугите и 
качествената подкрепа на децата и техните семейства, както и броят на сключените договори с клиентите на двете 
социални услуги.  
УС и членовете на ОС бяха запознати е с проектите, по които организацията работи – към края на календарната и 
финансова 2014 година. Благодарение на тях, сдружението е успяло да разкрие и развива услуги и дейности, които 
допълват съществуващите социални услуги и затварят цикъла на работа. Беше направено и кратко представяне на 
всички проведени кампании, инициативи и дейности, в подкрепа популяризиране работата на сдружението през 
изминалата година. Повечето от проведените проекти, са получили широк отзвук в общественото пространство и са 
отчетени позитивни мнения от деца и родители (и такива, които не са клиенти на организацията). За по-голяма част от 
инициативите и кампаниите е осигурено финансиране, за да се проведат и през настоящата 2015 година. 
Финансовият отчет за календарната и финансова 2014 година, бе представен в подробности. Ръководството на 

организацията е успяло да осигури устойчивост на потребните услуги и дейности, предоставяни от сдружението за целите и нуждите на обществото, 
децата в риск и техните семейства.  

 
ПРОМЯНА в действие 

 
През месец април Сдружение „Бъдеще за децата” приключи с дейността „Стратегическо планиране”, 
част от проекта „Промяна в действие” 
В изготвянето на стратегическия план участваха, както специалистите към социалните услуги, така и членове и приятели 
на организацията. 

Резултатът от тази дейност е изработен стратегически план на организацията, с формулирани визия и мисия на 
сдружението; краткосрочни и дългосрочни цели, дейности, резултати и индикатори за тяхното отчитане, комуникационна 
и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка.  
 От месец януари до края на месец април, в рамките на осем дни, организацията премина през един дълъг етап на 
планиране на своите мечти. И не напразно, първият слайд на представянето на стратегическия план бе озаглавен 
„Стратегия за развитие или Нашите мечти2020”. За реализацията на тази дейност, Сдружението използва капацитета и 
опита на външния експерт Ренета Венева.  Нейната задача бе да ръководи процеса на изработване, да избере подхода и 
методиката на работа в рамките на конкретната дейност.      

По време на обучителните модули преглеждахме заедно историята, правихме анализ на актуалната ситуация, оценка на външната и вътрешната 
среда, отбелязахме силни и слаби страни на организацията, направихме оценка на нуждите, очертахме проблемните зони, изведохме своите 
ценности и приоритети. През цялото това време, Ренета Венева ни водеше и напътстваше, за да можем да видим и осъзнаем „За какво мечтаем?”.  
Периода на стратегическия пллан е за следващите 5 години. 

В цялостния процес на стратегическото планиране бяха въвлечени Управителния съвет на сдружение „Бъдеще за 
децата”, представители на общото събрание, партньори, дарители, доброволци и представители на медиите, 
работещите в организацията, както и представители на други организации и институции.  
Благодарение на ясно и точно разписан стратегически план се създават предпоставки за правилното организиране и 
съгласуване на дейността на всички звена в сдружението. Екипната работа по изработването на стратегията е начин 
да се формира единен корпоративен дух и съдейства за създаването на благоприятен организационен и 
психологически климат.  
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Представянето на Стратегия 2020г., бе направено в последния етап на дейността от изпълнителния директор на сдружението, госпожа Мария Гинева 
и външния експерт Ренета Венева, в присъствието на Управителния съвет, членовете на Общото събрание и работещите към социалните услуги 
управлявани от организацията.  
 Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” реализира първия модул от дейността „Работа с медиите”  
 
В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите на медиите в града ще разработят общи правила за работа и координация 

помежду си, и ще реализират една съвместна кампания в подкрепа на деца в риск, на територията на oбщина 
Казанлък. 
На 17 април, Сдружението организира работна среща на тема „Да работим заедно за децата на Казанлък”, като 
част от дейността „Работа с медиите” в рамките на проект „Промяна в действие“. В срещата взеха участие 
Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата”, координаторите на Центъра за работа 
с доброволци към организацията, специалист по комуникации и връзки с обществеността, представители на 
местни, регионални и национални медии.  
Срещата с медиите бе проведена по различен начин, но смятаме ползотворен. Стартирахме тази дейност с 
очакването да достигнем до обща идея, по която можем да работим заедно, да набележим по-нестандартни 
подходи, чрез които да насочим общественото внимание към даден проблем, който съществува при децата в 

нашата община, както и да създадем правила за координация помежду си. 
Като начало бяха коментирани няколко добри практики, които могат да се приложат в съвместната дейност на двете целеви групи, също така беше 
направен и SWOT анализ на връзката медии-НПО. А на финала – набелязан и проблема около, който ще се обединим като разработим обща 
информационна кампания.  
Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

  

Старт на номинациите за награда „Бъдеще за децата” 2015 
 
Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък стартира приема на номинации от  20 април  

 Организацията учредява Годишна награда „Бъдеще за децата”, с цел да се стимулира дарителството и 
доброволчеството в подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”.  
Чрез създаването на едноименната награда, екипът на сдружението иска да засвидетелства своето уважение 
към всички хора - приятели на децата. Общественици, граждани, дарители, фирми и граждански структури, 
доброволци, които по един или друг начин са подкрепили децата в града на розите, заслужават да получат 
признание.  
Право на номинация имат всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, 
читалища, детски центрове и др.  
Ако познавате човек, който е направил и/или помогнал за/на децата в нашия град, споделете неговата история 
с нас, като попълните и изпратите  Формуляра с неговата номинация на special_child@abv.bg, 
mladenova.veni.trifonova@gmail.bg. Формулярът е публикуван на официалната интернет страница на 
организацията. 
За целите на Наградата, се търсят хора, които системно помагат и даряват в подкрепа на децата, защото 

вярват, че специално внимание към децата трябва да има във всяка една сфера на нашия живот, по всяко време.  
Номинации се приемат до 15.05.2015г. /вкл./ в три категории - Обществена личност  - с цялостен принос за децата на Казанлък; Бизнес с кауза - 
развитие на корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък и Приятел на детето – доброволци, професионалисти /учители, 
специални педагози, психолози, социални работници, рахабилитатори, лекари и др./, доброволци, институции, организации, обществени личности 
/култура, изкуство, музика/ – хора, направили нещо значимо за НАШИТЕ ДЕЦА. 
Изборът на наградените ще се проведе на два етапа. В първия ще бъде сформирана фокус-група от деца на възраст 10-16 години. На следващия 
етап - отделните номинации ще бъдат разгледани и обсъдени от Комисия. На финала – трите истории с най-много точки и техните герои ще получат 
наградата „Бъдеще за децата” за 2015г. Официалната церемония по награждаването, ще се проведе на 3 юни 2015 година, в Исторически музей 
„Искра” в гр. Казанлък. Годишната награда за дарителство и принос в подобряване благосъстоянието на децата на Казанлък се учредява 
благодарение на проект „Промяна в действие”, реализиран от Сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък и финансиран в рамките на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg 

За повече информация, моля посетете  www.speckids.org. 
 
2 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА 
И детските книги празнуват!  

Любовта към четенето и грамотността са от изключителна важност за децата, когато става дума за по-нататъшната им 
реализация и развитие, както и за пълноценното им вписване в средата, в която живеят. 
По този повод Общинска бибилотека „Искра” организира Празника на детската книга за децата на Казанлък.  
Децата-клиенти на социални услуги при сдружение „Бъдеще за децата” бяха част от творческото и арт ателие, което се 
организира няколко дни по-късно. Тема на work shop-а беше „Приказката” – без ограничение. Заедно четохме приказки, 
рисувахме приказни герои, оцветявахме любими картинки.  
Ние се присъединяваме към призива на библиотека „Искра”: „ Ако имате дете, подарете му книга и му помогнете да развие 
любов към четенето. Литература ще стимулира развитието на езика и въображението му.” 
Празникът се отбелязва от 1967 г. и съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан 

Андерсен, който е създал едни най-популярните приказки на всички времена. На 2 април, Международният ден на 
детската книга се отбелязва в цял свят. През 1958 г. ЮНЕСКО учредява Международен Златен медал на името на 
Андерсен, наричан още Малка Нобелова награда. Един път на две години тази награда получават най-добрият 
детски писател и художник на детски книги. Награждавани са Астрид Линдгрен, Селма Лагерльоф, Туве Янсон, Луис 
Карол, Валери Петров. Ангел Каралийчев е първият български писател, вписан в Почетния списък на 
Международния Съвет за детската книга "Ханс Кристиан Андерсен". 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/
mailto:special_child@abv.bg
mailto:mladenova.veni.trifonova@gmail.bg
http://www.ngogrants.bg/
http://www.speckids.org/


4 
Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 

 

ДЕТСКО УЧАСТИЕ 
 
Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, включително деца от 
маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат 
пряко или косвено. 
Детското участие е право на всички деца, както индивидуално, така и когато участват в група или представляват други 
деца. На индивидуално равнище, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им вземани под внимание, когато 
възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) вземат решения, които ги засягат. 
Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние върху и да дават информация във 
връзка с решенията, които се вземат в обществото, напр. в училища, местни администрации, доставчици на услуги, 

организации на гражданското общество или правителството. 
Според направено проучване и оценка от Уницеф основните предизвикателства пред детското участие в България са: Липса на информираност и 
неразбиране какво е детско участие; Липса на традиции и опит; Социални норми и преобладаващи негативни нагласи: по правило мнението на 
децата не се търси и не се зачита; съществува широко разпространено разбиране, че на децата не може да се вярва и съответно има недоверие в 
способностите им да участват; Правото на участие е залегнало в някои закони и стратегии, все още липсват ефективни механизмиза неговото широко 
прилагане; Неравенство по отношение на възможностите за участие: най-уязвимите деца, които имат най-голяма нужда да бъдат чути са най-често 
са изключени от участие, припомниха организаторите на кампанията. 
Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и 
правен статут, признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност, въпреки това те са носители на права. 

 

МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН – фокус-група  
Сдружение „Бъдеще за децата” бе част от проект на Уницеф и ООН 

Кампанията на детския фонд на ООН и УНИЦЕФ в България "Моят глас е важен" гостува в началото на 
април в Казанлък. Инициативата цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на 
детско участие - т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение 
по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, 
обществото и държавата като цяло). 
Кампанията се провежда в периода 1 март - 30 април посредством партньорството на различни 
неправителствени организации. Като част от нея бяха проведени седем фокус-групи и една среща в София 
с представители на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на децата и 
представителя на Уницеф за България.  
За домакин на една от фокус-групите бе избран именно Казанлък. Партньор на местно ниво стана Центъра 
за социална рехабилитация и интеграция за деца при сдружение "Бъдеще за децата". 
В рамките на около три часа, консултант на УНИЦЕФ България и специалист от Центъра, обсъждаха с 
участниците различни проблеми от живота на децата в България и всеки имаше възможността да сподели 
своята гледна точка. Децата бяха разделени в две групи по възраст - от 7-13 год. и 14 - 18год.  
Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното по-рано този месец широкомащабно 
допитване до децата в България. До този момент хиляди млади хора изразиха своите мнения за сфери от 
живота си, които ги касаят пряко - като семейна среда, социална закрила, образование, здравеопазване, 
свободно време и т.н. 

До 10 април и останалите деца имаха шанса да споделят позициите си на www.unicef.bg/glas. Целта е техните мнения да бъдат взети 
под внимание, когато властите в държавата актуализират по-късно тази година Националната стратегия за детето - 2008-2018/20 г. 

 

Деца споделиха своите идеи за положителна промяна с УНИЦЕФ и ДАЗД 
 
Три деца от Казанлък бяха избрани да участват в заключителната национална среща по проекта за детско участие на 
Уницеф България 

 
Консултацията беше връхната точка на мащабно допитване сред хиляди младежи в рамките на кампанията за 
детско участие „Моят глас е важен“ 
24 април 2015 г., София – Постоянният представител на България в ООН, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и 
Държавната агенция за закрила на детето се срещнаха с деца и младежи от цялата страна – на различна възраст, с 
различен социален статус, етнически произход и физически възможности. Идеята беше ръководителите на 
отговорните институции да се запознаят от първо лице с предложенията на децата и младежите за подобряване на 

основните аспекти в техния живот – като семейна среда, образование, социална закрила, право на мнение, развитие, 
свободно време, солидарност с децата по света и други. 
Над 30 деца разговаряха лично с постоянния представител на България в ООН посланик Стефан Тафров, с 
представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай и с председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева.  
Те бяха избрани сред близо 7-те хиляди, които от 10 март до 10 април попълниха първото по рода си пряко и 
широкомащабно онлайн допитване сред децата в България и се включиха във фокус групи. В тях участваха 
децата от малки и големи населени места; деца с различни етническа принадлежност; деца с увреждания; деца, 

които са потребители на социални услуги; деца от ученически съвети и младежки групи.  
Децата идентифицираха и представиха пред възрастните основните предизвикателства в няколко области – бедност, некачествено образование, 
насилие и безпрепятствен достъп до наркотици, цигари и алкохол. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ФОКУС ГРУПИ 
Бедността е ключов проблем. Децата я усещат в липсата на материални блага и всекидневна грижа, както и в отсъствието на родителите си, които 
работят много или на друго място – в по-голям град или в чужбина. 
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Почти всички деца заявяват, че обичат да ходят на училище и ценят образованието като начин да имат по-добро бъдеще и да се развиват. 
Същевременно обаче, според децата има остра нужда от осъвременяване на учебния материал, на начина на преподаване и на 
образователната система като цяло. За тях е много важно усвояването на по-приложими знания и умения, възможността за практика и трупане на 
опит, по-интерактивното обучение и използването на съвременните технологии. 
Основни проблеми за децата в училище и в социалната среда са насилието във всичките му форми – физически и психически тормоз, 

унижение и грубост, както и безпроблемния достъп до вредни или забранени вещества. 
Децата споделят още, че имат нужда от приятелско общуване с техните връстници и възрастните около тях, за да 
се чувстват сигурни, уверени и удовлетворени. Голяма част от децата заявяват, че възрастните се вслушват в 
тяхното мнение, но същевременно повечето децата се притесняват да спорят с възрастни и учители и да 
отстояват позицията си.  

За подобряването на всички тези сфери от живота на децата самите те 
споделиха с институциите редица решения и предложения. Сред тях са групи по 
интереси в социалните мрежи; часове в училище, посветени на детските права; 
семинари и обучения за родители и младежи; подобряване на материалната база 
в училищата и условия за пълноценно свободно време в градската среда; 
стипендии за даровити деца; подпомагане на децата със специални потребности 
и техните семейства; по-голямо присъствие в медиите на самите деца, на 

които да им бъде дадена възможност лично да изразяват мнението си по важни за тях теми. 
 Освен това децата и младежите отправиха и 5 основни въпроса към ДАЗД и УНИЦЕФ:    
- Защо децата в България имат по-лесен достъп до цигари, алкохол и наркотици в сравнение с останалите деца по 
света?     

- Какво правят държавните органи за интеграцията на децата от етнически малцинства?      
- Защо децата често проявяват голяма агресия към собствените си съученици и връстници?    
- Какви са най-честите сигнали, които постъпват на националната горещата телефонна линия за деца – 116 111? - Какво кара представителите на 
ДАЗД, УНИЦЕФ и ООН да се занимават с детските права и да са посветили работата и живота си на каузи в подкрепа на децата? 
Децата обещаха да предоставят писмено своите изводи, препоръки и въпроси на държавните институции, а ДАЗД се ангажира да направи всички тях 
достояние на властите в страната – заедно с анализа на отговорите на близо 7-те хиляди деца и младежи, които се включиха в информационната и 
социална кампания на УНИЦЕФ „Моят глас е важен“. Всички набелязани предизвикателства и техните решения се очаква да допринесат за 
актуализацията на Националната стратегия за детето.  
 

22 април – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА 
 
Тазгодишното мото е “Време е да дадем пример”. 
В рамките на тази седмица, част от заниманията и трудотерапията на децата – потребители на социалните услуги при 
Сдружение “Бъдеще за децата”, ще са посветени на Международния ден на Земята. Дискусии и занятия на теми 
свързани с човек и природа, околна среда и разделно събиране на отпадъците, живот близо до природата и т.н. В 
програмата са заложени различни арт-терапевтични занимания – изработване на различни неща от рециклирани 
материали и занимания на открито сред природата – разходки в парковете на града, събиране на природни материали. 
За първи път празникът се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на 
Земята е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят 
хората на планетата в защита на околната среда. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
Специалисти от ЦСРИ Казанлък при сдружение „Бъдеще за децата” участваха във Втора мултифасетна конференция на тема 
„Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата” в Пловдив 

 
В рамките на два дни (3-4 април) преподаватели от МУ Пловдив и специалисти от лекарското съсловие заедно с 
представители на алтернативните услуги и диагностика на деца с аутизъм, обсъждаха и представяха  методи за 
диагностика и лечение на деца с проблеми в развитието.  
Конференцията бе открита със сесия посветена на медицинската гледна точка относно „Аутизмът като проблем на 
детското здраве и молекулярна генетика на аутизма.” След подробното представянето на отделните дефиниции и 
разстройства от аутистичния спектър, според съвременната медицина в България, последва обзор на 

медикаментозното лечение на аутизма. На втория ден бе отделено време и на представянето на специфичните нарушения при детето с аутизъм – от 
физическо, през говорния апарат до менталното развитие. Разгледани бяха и методите на диагностика  - от медицински и алернативен характер, 
както и прилагането на алтернативни терапии (според лекарите) за преодоляване на дефицитите. В рамките на една отделна сесия бе разгледана 
Монтесори терапията като метод на работа с деца от аутистичния спектър и изобщо с деца, при които се наблюдават дефицити на вниманието и 
поведенчески отклонения.  Мария Монтесори е италиански лекар и възпитател най-известен с философията на образованието, което носи нейното 
име, и писането на научни педагогика . Нейният образователна метод е в употреба днес в някои публични и частни училища по целия свят. "Помогни 
ми да се справя сам” - Децата сами контролират времето си, сами избират заниманията си и се движат свободно в стаята, подредена съобразно 
изискванията на метода Монтесори. Намесата на възрастния служи единствено в две основни направления – да наблюдава индивидуалността и да 
насърчава самостоятелността на детето.  
 

ДА БЪДЕШ БАЩА 
Празник на бащата организираха в ЦДГ № 9 гр. Казанлък 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” получи покана за специалния празник за ТАТКОВЦИТЕ, който организираха в 
ЦДГ „Слънчице” в града на розите.  
Споделяме с Вас малко от емоцията, която преживяхме на това тържество!   
Възпитатели и преподаватели на предучилищна група от детската градина подготвиха празник специално за БАЩАТА, 
подтикнати от Националната кампания „Да бъдеш баща”. Припомняме, че първият домакин на пътуващата изложба „Да 
бъдеш БАЩА”, беше именно тази детска градина.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&usg=ALkJrhj6i2BESjpxsGPofe0MzZgmVuE6ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education&usg=ALkJrhgJaF7CUrD3j_jE-yOfeGjIYA2MVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education&usg=ALkJrhgJaF7CUrD3j_jE-yOfeGjIYA2MVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy&usg=ALkJrhhcRJqFNLVPOCUDCkOYyAUG5iBOeA
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Поздравяваме директорът на учебното заведение, госпожа Сабрие Петрова и нейният екип 
за прекрасната инициатива! Поздравяваме всички деца и техните родители, които танцуваха, 
пяха, играха, състезаваха се, и най-важното - се забавляваха се заедно! Благодарим Ви, че 
ни поканихте и имахме възможността да се забавляваме заедно с Вас!   

 
 
ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 

Подкрепа на ниво родилно отделение  
В работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък е включен социален работник от 
Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с цел информиране и психо-
социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си. Социалният работник работи по 
график в Родилно отделение, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Това е стъпка напред в прилагане на добрия европейски опит в 
работата по превенция на изоставянето. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от 
изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция. В 

последствие в работата по тези случаи се включва целият екип по Превенция /социални работници, психолог и мединска сестра/, който оказва 
интензивна подкрепа на родилката. В това число домашни консултации и подкрепа в първите месеци от раждането на детето и работа с разширеното 
семейство и подкрепящата среда на родилката, застъпничество пред други служби и институции и др. 
През месец април са подадени 4 /четири/ сигнала към социалния работник на ниво „Превенция в родилно отделение”, за родилки, които 
са заявили желание да изоставят детето си.  
Целта на проекта „Прегръдка за всяко дете” е да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от 
подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка 
за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и 
семейството“ и се реализира от Сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, 
Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. 
 
ОБМЯНА НА ОПИТ 

Изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата” заедно с екип от няколко специалисти от социалните 
услуги ЦОП Казанлък и ЦСРИ Казанлък, посетиха Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол.  
В рамките на еднодневното посещение успяхме да разгледаме базата на КСУДВ гр. Ямбол. Запознахме се с колегите и 
обменихме опит по отношение на практическата работа и документацията. 
Добрата организация на работа в обособения социален комплекс позволява да се обхванат децата от почти всички възрастови 
групи в общината. Комплекса е създаден по проект на община Ямбол „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център 
за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, финансиран от 

Оперативна програма”Регионално развитие” 2007-2013 и функционира, като такъв от 01.09.2012г. Днес той обединява четири 
социални услуги за деца и възрастни: 

- Център за социална рехабилитацияи и интеграция (ЦСРИ) за деца и лица с увреждания, с капацитет 41 ползватели; 
- Дневен център за деца с увреждания „Дъга”, с капацитет 30 потребители;                            
- Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Усмивка”, с капацитет 50 потребители;  

- Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Слънце”, с капацитет 12 деца;,  

Специалистите от ЦОП и ЦСРИ - гр. Казанлък почерпиха нови идеи за работата си и споделиха свои с колегите в Ямбол. 
Уверихме се в полезността на такива срещи и обмяната на опит. 

 
 

КАМПАНИИ 

 
Търсим домакини за пътуваща изложба „Да бъдеш баща”!  
Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект - „Man-Care“ (http://mencare.bg), Сдружение „Бъдеще за 
децата” организира пътуваща изложба на посланията „Да бъдеш баща”.  
Местната организация се обърна към всички детски образователни и начални училищни заведения, кметства и близки общини, читалища и детски 
центрове от областта, с покана да се включат в инициативата, с цел да бъдат разпространени сред възможно най-много деца и родители 
ПОСЛАНИЯТА, които казват: „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”    

 Общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за 
пълноценното развитие на детето.   
Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” ще гостува в рамките на една седмица, на всеки заявил желание, домакин. Необходимо 
е предварително да се подаде заявка за участие и съответния домакин да осигури подходящо помещение, до което родителите 
да имат свободен достъп. Участието в инициативата Пътуваща изложба е безплатно.  
Инициативата стартира през месец март. Заявките за участие се подават към Сдружение „Бъдеще за децата”, на място 
(гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25), по телефон – 0431 62866, 0876766010 или на e-mail: info@speckids.org, 
mladenova.veni.trifonova@gmail.com.  
30.03.2015г. – 03.04.2015г. – с. Александрово, община Павел баня ЦДГ „Дружба 
16.04.2015г. – 08.05.2015г. – община Мъглиж; 17.04.2015г. -24.04.2015г. – ОДЗ „Детелина” с.Горно Черковище, общ.Казанлък; 

04.05.2015г. – 08.05.2015г. – ЦДГ №15 „Звънче” гр. Казанлък; 11.05.2015г. – 15.05.2015г. – ЦДГ № 1 „Здравец” гр. Казанлък;         
„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното 

развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данните от международни проучвания показват, 
че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-
рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.  В световен мащаб все още много мъже 

http://mencare.bg/
mailto:info@speckids.org
mailto:mladenova.veni.trifonova@gmail.com
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остават извън грижите за децата поради различни причини.  Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени 
и грижовни граждани, партньори и родители.  

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като 
грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. 
Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента.  
Националната кампания „Да бъдеш баща” ще продължи до септември 2016 година  

Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА 
благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез 
изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка 
за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.  
 
 

Усмивка За Петя 
 
Сдружение „Бъдеще за децата” се включи в кампанията „Усмивка за Петя”.  
Екипът организира дарителска инициатива - Дарение от 1 лв. срещу мартеничка, в подкрепа на лечението на Петя Мирчева. Бяха събрани общо 

263,72 лв. Мартениците за кампанията бяха изработени от деца - потребители на социалните услуги – Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.   

 
След провеждането на първия етап от лечението, младата жена се завърна в Казанлък и дойде  
лично в организацията и с благодарност прие дарението.  
23 годишната казанлъчанка Петя Мирчева се нуждае от помощ. Преди повече от година и половина, когато 
ражда своята рожба, здравето й започва да се влошава. След родилния процес получава белодробна емболия. 
Лекарите я спасяват, но положението й е много сложно от последваща диагноза кожно-ставно, 
хематологична белодробна форма с имунологична активност. Вторичен антифосфолипиден синдром”. Както 

трудно се произнася, така и трудно се живее с тази болест. Заболяването е едно от най-редките и здравната каса не финансира лечението му. Всеки, който 
желае да помогне на младата жена, може да направи и дарение чрез банковата сметка – Общинска банка, Общинска банка ЦУ IBAN: BG 72 
SOМВ 9130 1058 2225 01, BIC: SOMBBGS. 
 
 

Набират се доброволци за почасова работа в новите социални центрове в Казанлък 
 
Сдружение с нестопанска цел ,,Бъдеще за децата“ в партньорство с Община Казанлък и Фондация ,,Сийдър“, набира 
доброволци в помощ на персонала в новите социални услуги Център за настаняване от семеен тип и Защитено 
жилище, намиращи се в кв. „Васил Левски“ № 34 и № 34 А, южно от парка. Ангажираността на доброволците ще бъде 
почасова, в удобно за тях време, и ще включва грижа и занимание с децата и младежите с увреждания, настанени в 
социалните услуги.  
За заявяване на интерес и за повече информация може да се обръщате към Сдружение ,,Бъдеще за децата“ на ул. 
„Войнишка“ № 25 и на телефони 0878379261 - Мария Гинева, и 0876766020 - Владислава Бумбалова. 
 

 
 

„Акция Детски свят” – не спира 
 
Сдружение „Бъдеще за децата”  продължава с благотворителната  кампания в подкрепа на проект 
„Прегръдка за всяко дете“ и социалната услуга „Център за обществена подкрепа“. Инициативата е 
под надслов „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко ДЕТЕ!“.  
Призивът е насочен към всички граждани и представителите на бизнеса, не само в града на розите. 
Направените подаръци за каузата “Акция Детски свят“, ще бъдат разпределени по следните пера – 
създаване на кът за игри и терапевтична работа в ЦОП при СНЦ „Бъдеще за децата”; подкрепа на 

социално слаби семейства; предоставяне на пакети за новородени; допълване на „Библиотека на играчките“. За целите на кампанията, екипът на 
сдружението, приема всякаква подкрепа – от доброволчески труд до дарения. Инициативата „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко ДЕТЕ!“ е в 
подкрепа на деца в неравностойно положение от нашата община – деца със специални потребности,  деца от семейства с нисък социален и 
икономически статус, многодетни семейства, деца настанени в институции и приемни семейства, семейства с риск да изоставят детето си в 
институция и пациенти на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. За повече информация www.speckids.org.  
 
 
 

„Прегърни ме – аз имам нужда от теб!” 
 
Кампанията се реализира по проект „Прегръдка за всяко дете” и има за цел да подпомогне работата на екипът по 
„Превенция на изоставянето” и социалният работник на ниво родилно отделение. За нуждите на кампанията са поставени 
рекламно-информационни материали на ключови места в града, в израз на нашата протегната ръка.  Сдружение „Бъдеще 
за децата” осигурява подкрепа на родители, които чувстват несигурност по отношение на грижата за новороденото. 
Несигурност, която ги подтиква да заявят желание да изоставят детето си в дом. Това е една от причините. Обикновено 
всичко върви ръка за ръка - бедността и лошите битови условия, липсата на подкрепа от семейството и т.н. Именно това 
е задачата на сдружение „Бъдеще за децата” - да се работи за тяхното преодоляване и да се предоставя своевременна и 
адекватна подкрепа на родителите.  
За целите на кампанията ще бъде отпечатана и книжка в помощ на млади родители – практични съвети с цел 
повишаване техните умения.   

Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!  
 

http://www.speckids.org/
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 

Млади казанлъчани с образователни инициативи  
Кампания за създаване на иновативна ,,Младежка библиотека“ в Младежки дом – Казанлък, със специализирана 
литература, която не може да се намери в библиотеките. Тя е дело на младежи от две казанлъшки организации - 
Младежки общински съвет- Казанлък и СНЦ  „Зелена светлина в България“, които отправят призив към хора, 
които биха могли да дарят труднодостъпни книги“- (български и чуждоезикови) на различна тематика - 
образователни, исторически, биографични, техническа литуратура и др. Идеята е Младежката библиотека да се 
ползва от всички, които посещават офиса на младите хора в Младежкия дом, и книгите, които се съберат, да им 
помагат да се развиват в областта, която са избрали. 
Първите  дарения от книги направи младият казанлъшки изобретател Георги 
Чипов, който проведе семинар в Младежкия дом на 13 

април.Инициативата се провежда със съдействието на Община Казанлък и ОБ ,,Искра“, а всеки, който желае да 
дари книги, може да направи това в Младежки дом - Казанлък на ул. „Капрони“ № 1. Втората инциатива е 
отново на младежите от „Зелена светлина в България” - да създадат зад сградата на Младежкия дом биоградинка 
с учебно-демонстративна цел, която да показва природосъобразни практики при отглеждане на плодове, 
зеленчуци, билки, цветя и др.  Био-градинката може да бъде използване за много занимания- зона за учене, общуване и израстване на личността и 
общността, изнесени учебни часове, притегателен център за всеки желаещ  да се запознае нагледно с природосъобразни методи за общуване със 
Земята и отглеждане на здрави, екологични култури. 
 

Младежи от Казанлък участваха в национален форум на младежките парламенти 
Трима представители на Младежки общински съвет – Казанлък взеха участие в XV Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти 

и съвети в България, която се проведе в гр. Варна от 2 до 5 април. В сесията, която премина под надслов 
,,Толерантността - хармония в различията“, взеха участие млади хора от 38 общини в България. Сесията имаше 
за цел да повиши капацитета на организациите за зачитане и приемане на различията, осмисляне на културата 
на толерантността, за вникване в нейните ежедневни измерения, за осъзнаване отговорността на всеки за 
взаимното разбирателство и уважение между хората. Срещи като тази спомагат за конструктивния диалог между 
младите хора и местната и централна власт и стимулират повишаването на активността на младите в страната. 
Младежите, взели участие в сесията, споделиха добри практики от своите организации, относно разбиранията за 
проявите на толерантност и изработиха общ документ- общ годишен календар с дейности.Участието на 

представителите от Младежки общински съвет – Казанлък бе подкрепено от Община Казанлък. 
 

Община Казанлък се включва в Третата глобална седмица за пътна безопасност 
С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014 г., периода от 4-10 май 2015г. е обявен за Трета глобална 
седмица за пътна безопасност. „Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност.  В тази 
връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за 
движението по пътищата. Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН посветена на детската безопасност дава огромна 
възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по 
пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. 

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в партньорство с Община Казанлък и АСК „Ефко Рейсинг 
Казанлък“ с председател Стефан Драганов - председател на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред при Общински 
съвет-Казанлък са организатори на редица мероприятия, включени в Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност. На 
04.05.2015г. Третата глобална седмица ще бъде открита  с представяне на презентация на тема „Безопасност на движението“, 
откриване на изложба на тема „Спаси децата на пътя“ и награждаване на участниците в конкурса.  На 05.05.2015 г. 

в ПГТТМ ще се проведе Ден на отворените врати. Децата и учениците от всяко едно детско и учебно заведение ще имат 
възможност да посетят ПГТТМ, където  ще бъде представена презентация с основните правила за безопасно движение, 
съобразена с възрастта на децата. За 07.05.2015г. е предвидено провеждането на състезание по безопасност на движението по 
пътищата с ученици от 5,6,7 и 8 клас. Открит урок по пътна безопасност с демонстрации и с участието на Клуб по приложно 
колоездене с ръководител Йовка Пашова ще се проведе на 08.05.2015г. в двора на ПГТТМ. 

 
Конкурс за социални асистенти по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ 
Стартира конкурс за избор на социални асистенти и терапевти в социалните услуги, които се предоставят по проект „Разкриване на резидентен тип 
социални услуги в гр. Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. 
Изпълнението му е част от прилагането на националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени 
в специализирани институции за деца и младежи. Услугите, които се разкриват в рамките на проекта са нови и целят замяна на институционалната 
грижа с такава близка до семейната среда в общността. До момента в гр.Казанлък са разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 
едно Защитено жилище. Предстои разкриването на още един Центъра за настаняване от семеен тип. Настоящия конкурс ще протече на два етапа – 
подбор по документи и събеседване. Първият етап от подбора за социални асистенти стартира на 02.04.2015 г. с подаване на документи за участие. 
Крайният срок за подаване на документи бе 20.04.15 г. включително.  
 

2 април – Световен ден за информираност за аутизма 
В Казанлък проведоха информационна кампания за аутизма 
Група от жени – специалисти в областта на образованието и социалните услуги за деца, проведоха в Казанлък  информационна 
кампания по повод 2 април – Световен  ден за информиране на обществото за проблема аутизъм. За целта бе изготвен 
специален плакат, на който са изброени признаци, по които може да се разпознае аутизмът. Такива постери бяха 
разпространени на обществени места, както в града, така и в по-малките населени места на Общината,  и още – седалищата на 
неправителствени организации и сдружения, и по кабинети на здравни специалисти. „Чрез тази инициатива, ние не просто 
информираме, че съществува състояние, наречено аутизъм, ние демонстрираме подкрепа. Вярваме, че тази акция ще е полезна 
за ранната диагностика на състоянието  аутизъм при децата и сме готови и за бъдеще да помагаме на засегнатите. “, 
мотивираха акцията си от Жени ГЕРБ – Казанлък. 
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Стартира проект на Община Казанлък за предоставяне на услугата „Личен асистент“ 
 
До 9 април се приемаха заявленията за кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти  
Община Казанлък е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект „Нови възможности за грижа” за 
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“, като ще има възможност за предоставяне на услугата на 40 
потребители. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен 
асистент“ – 10 месеца. 
По повод старта на проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 

2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Основните дейности и цели: намаляване на 
риска от зависимост от институционален тип грижи  и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и 
преодоляване последствията на социално изключване и бедността; ще се осигури плавен преход между стария и новия програмен период, като се 
подобри достъпът до основни социални и до здравни услуги; лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален 
бюджет за ползване на услугата „Личен асистент“. Целевите групи са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора 
над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи и тежко болни лица. 
 

ОТ РЕГИОНА 

 
В Павел баня отбелязаха Международния ден на детската книга 

За седма поредна година възпитаници на Средно общообразователно училище "Христо Ботев", гр. Павел баня, 
отбелязаха годишнина от рождението на Ханс Кристиан Андерсен и Международния ден на детската книга. 
Учениците бяха подготвили миниспектакъл, в който изиграха пиесата "Красивата гъба", написана от журналиста 
Йорданка Трополова. Освет това малчуганите се надпреварваха да познават откъси от приказки на Андерсен и 
поздравиха публиката с народни песни и стихотворения на български автори по повод Великденските празници. 
Събитието бе организирано от Училищното настоятелство към СОУ "Христо Ботев", със съдействието на читалище 
"Напред - 1903".  

 

Община Стара Загора в грижа за деца с аутизъм 
В световния ден на аутизма за децата и родителите в Стара Загора има две позитивни новини - Гражданско сдружение 
„Алтернатива 55“ спечели проект за финансиране на хипотерапия за деца с аутизъм в Стара Загора, и втората - общината ще 
изгради открита площадка за игри в двора на къщата. В община Стара загора родители, деца и специалисти от Алтернатива 55 
се срещнаха с д-р Антония Тодорова и обсъдиха проблемите на диагностицирането, рехабилитацията и интеграцията на 
хората с аутизъм, по повод Световния ден на информираност за заболяването. Статистиката сочи, че се увеличава броят на 
диагностицираните. Миналата година в хипотерапията са се включили деца от 2 до 14-годишна възраст.  От името на 
председателя на Общинския съвет в Стара Загора Емил Христов малките гости получиха в международния ден на детската 
книжка книжки с български и световни приказки, великденски комплекти за майсторене на шарени яйца и лакомства, а те му 

подариха изработена от тях картина. 

 
Увеличава се броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая 

 
През 2014 г. в област Стара Загора на отчет в детските педагогически стаи /ДПС/ са водени 652 малолетни и 
непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 
2013 г. (571) се увеличава с 14.2%. 
От водените на отчет в ДПС лица непълнолетните (на възраст от 14 до 17 г.) са 82.8%, а малолетните (8 – 13 г.) са 
17.2% .  Момчетата са 541 (83.0%).  Учащи са 224 лица (34.4%). • В криминогенна среда живеят 50 (7.7%) малолетни 
и непълнолетни. Не учат и не работят 99 лица (15.2%). Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически 

стаи малолетни и непълнолетни лица през 2014 г. в област Стара Загора е 218 на 10 хил.души от населението на възраст 8 – 17 години и в 
сравнение с 2013 г. нараства с 13.5%. 

 
МАСИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОВЕРКИ И УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ ПРЕДВИЖДА РАБОТНАТА КАРТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
СЪВЕТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В СТАРА ЗАГОРА 

 
Целта на обществения съвет е да се осигури специализирана помощ от училищни психолози, които да 
работят отблизо с младите хора на възраст 13-19 години 
Масирани полицейски проверки в заведенията и местата, посещавани от млади хора, както и назначаване на 
училищни психолози и педагогически съветници във всяко учебно заведение в Стара Загора, са едни от 
важните стъпки в работната карта, която разгледа на първата си среща Общественият съвет по проблемите на 
насилието в училищата. Той беше създаден по предложение на кмета Живко Тодоров, след проведената 
открита среща с обществеността, посветена на проявите на насилие сред подрастващите. В него участват 

представители на всички институции, които създават превенция срещу противообществените прояви при подрастващите – зам.-кметът Иванка 
Сотирова, общинските съветници Любка Иванова и Бояна Буюклиева, директорът на РИО Донка Симеонова, Георги Банков от ОД МВР – Стара 
Загора, училищните психолози Дончо Донев, Димитрина Петкова, Петя Тодорова, директорът и зам.-директорът на Държавен куклен театър Дарин 
Петков и Таня Калчева, представители на общински структури, работещи с деца и младежи и др. Предвижда се в обществения съвет да бъдат 
поканени и млади хора, както и родители. 
След дълга дискусия членовете на съвета определиха необходимостта от създаване на кабинет за безплатни консултации на родителите от 
училищни психолози, както и организирането на беседи за християнските ценности и морално-волеви качества. 
Набелязаните конкретни дейности включват още популяризиране на положителните модели на поведение на младите хора, създаване на артателие, 
засилване на информационния обмен на дейности между училищата и създаване на база данни, подобряване работата на туристическо дружество с 
училищата и създаване на програма за осмисляне на свободното време на децата през почивните дни и ваканции. 
Целта на обществения съвет, според кмета, е да се осигури специализирана помощ от училищни психолози, които да работят отблизо с младите 
хора на възраст 13-19 години, както и да се подобри комуникацията между специалисти, родители, деца, институции и медии. Предстои да бъдат 

http://www.presstv.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/04/22/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5/


10 
Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 

 

формирани отделни работни групи по заложените мерки в работната карта. Те ще взаимодействат помежду си, а резултатите и ефективността на 
дейностите ще бъдат отчитани от членовете на съвета. 
Свикването на Обществен съвет по проблемите на насилието в училищата бе мярка предприета от община Стара Загора, ТИО и НПО след 
инцидента със 17 годишната Стела К., ученичка в 11-ти клас на СОУ „Железник” в Стара Загора.  
 

Деца от социалните домове спортуваха безплатно през ваканцията 
 
Община Стара Загора осигурява спортната база за реализацията на проект по програмата към Министерството 
на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното им време". Основната идея на проекта е да се осигури 
достъп до спортната зала и включването в организирани безплатни спортни занимания по гимнастика на деца в 
неравностойно положение от социалните домове в града. Организирани са една група деца от Малки групови 
домове и две групи деца от Дом за деца лишени от родителска грижа "Българка". 
С подкрепата на кмета Живко Тодоров Спортен клуб „Спортна гимнастика" стартира проекта с ежедневни 
занимания през пролетната ваканция на учениците. Той ще продължи и по време на лятната ваканция до 20 юли. 

Спортните занимания ще се провеждат в гимнастическата зала на стадион" Берое". Целта на проекта е приобщаването на децата в риск към 
организирани и системни тренировъчни и спортно-състезателни занимания, с цел подобряване на тяхното здраве, телодържание, двигателна 
култура, физическа и психическа дееспособност и социална интеграция и създаване на интерес и любов към спорта и спортните занимания.  
 

Великденски празник за децата от дом „Мария Терезия” 
 
Неправителствената организация „От любов към България" и футболен клуб „Берое" подариха великденски празник на 
децата от дом „Мария Терезия" в Стара Загора. Председателят на организацията Ивелина Павлова: „„На Велики 
четвъртък зарадвахме 65-те деца, които са в този дом. Решението бе спонтанно, а играчите и ръководството на Берое 
са прекрасни хора, които никога не са оставали безучастни към случващото се в нашия град. Всички те биха могли да 
бъдат прекрасен пример за всеки един от нас.” Всички заедно боядисваха яйца за Великден, след което беше 

организиран и празничен обяд в двора на дома. В следобедните часове на 9 април се проведоха и спортни занимания  и игри за децата с участнието 
на футболистите от „Берое”. Необходимите хранителни продукти бяха набрани чрез дарения. 
 

„Писани яйца, шарени“ показват деца от детските градини под липите 
 
В навечерието на светлия Християнски празник най-малките жители на община Стара Загора – децата от детските градини, 
подариха на старозагорци традиционна изложба на шарени Великденски яйца. 
Тя бе открита на 6 април 2015 г. във фоайето на Oбщина Стара Загора. Малките палавници от всяка детска градина 
представиха богатото си въображение, както и различни техники на изписване на яйцата. Проявата се проведе под надслов: 
„Писани яйца, шарени“.  

 

“Предай нататък“ помага на Ванко от Стара Загора 
 

Един от първите герои в новия сезон на предаването "Предай нататък" беше бащата на Гери – едно от 
талантливите деца, стигнали до финала заедно с Крисия в „Шоуто на Слави“. 
Малко след участието на дъщеря му в конкурса след рутинен преглед, лекарите поставят на Ванко страшната 
диагноза – рак на белите дробове. Тази новина е истински шок за семейството им, но въпреки първоначалното 
стъписване, Ванко и Диана съумяват да се концентрират и благодарение на подкрепата, която получават от много 
техни близки и приятели стартират лечение в Турция. Ванко има вече проведени три курса на тежка химиотерапия, 

след които резултатите са обнадеждаващи, но му предстои още доста продължително и скъпо лечение, цената, на което надхвърля 150 000 лева. 
Припомняме,че в началото на февруари се състоя благотворителен концерт "Надежда за Ванко" с участието на много български звезди. 

 
„SOS! Час внимание!” стартира в района на Стара Загора 

 
Община Стара Загора и „Трафик СОТ” стартират кампанията „SOS! Час внимание!”. Тя ще набира доброволци, които 
искат да отделят от свободното си време, за да поговорят с възрастни жители на селата. Доброволците ще посетят 
първите населени места в средата на месец май. Освен към доброволци, кампанията „SOS! Час внимание!” е отворена и 
към големите фирми и компании, които могат да се включат в нея, чрез ангажиране на своите служители в 
доброволчески дейности. 
Паралелно с това, доброволците на Трафик СОТ ще измерват кръвното налягане и кръвната захар на възрастни хора от 

района на Стара Загора заедно с доброволците на БЧК. Кампанията е продължение на социалния проект „С грижа за хората”, който поставя основите 
на нов тип социално отношение и осигурява спокойствието, от което те се нуждаят. 
 
 
 
 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на направителствени организации в България. 
 

 


